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Beste ouders, verzorgers,
Bent u al eens langs ons nieuwe gebouw gelopen? Half december is het opgeleverd. Dat betekent dat het
gebouw nu helemaal klaar is om in gebruik te nemen. We kijken er erg naar uit om straks de nieuwe ruimtes en
lokalen te betrekken. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. In deze nieuwsbrief brengen we u op
de hoogte van het laatste verhuisnieuws en vertellen we meer over de tandarts, die al vanaf 1 februari in het
nieuwe gebouw zit.
Kinderopvang De Vijf Sterren
Het gebouw van ons nieuwe Kindcentrum is inmiddels helemaal klaar, maar we hebben de sleutel nog niet. Die
krijgen we op 1 februari, en dan kunnen we een start maken met de verhuizing.
Ineke van der Haak, locatiemanager van het kinderdagverblijf, de voorschool en de BSO, vertelt over de
voorbereidingen: “Op dit moment worden er tekeningen gemaakt voor de inrichting van onze ruimtes. 1
februari krijgen we de sleutel van het nieuwe gebouw. Dan kunnen we voor het eerst echt zelf een kijkje
nemen binnen. Op 4 februari staat er een afspraak gepland met de GGD. Een medewerker van de GGD komt
kijken of de ruimtes voldoen aan alle kwaliteitseisen. Een heel belangrijk moment, want natuurlijk vinden we
het ontzettend belangrijk dat de omgeving voor de kinderen gezond en veilig is.”
De opvanglocaties zijn sinds deze week bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing. “We zijn sinds deze
week voorzichtig wat spullen aan het uitzoeken en weggooien. Sommige spullen nemen we niet mee naar het
nieuwe gebouw, maar zijn nog wel bruikbaar. Die leggen we dan apart; misschien zijn er nog ouders die er iets
aan hebben.”
Gezamenlijke IKC-activiteiten
In het Kindcentrum zullen de verschillende organisaties
nauw samenwerken. Dat doen we ook nu al, bijvoorbeeld
door de thema’s van de voorschool en de kleutergroepen
van de basisschool zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen. Denk aan thema’s als Bouwen en Verhuizen,
Kunst en Lente. Er worden rond zulke thema’s ook
gezamenlijke activiteiten ingepland. Zo is er
donderdagmorgen met het oog op de Nationale
Voorleesdagen in de groepen van de voorschool een
voorleesontbijt georganiseerd. Daar zijn ook de ouders en
kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool voor
uitgenodigd, en de kinderen van de VVE-kinderdagverblijfgroepen. Wat was het voor de kinderen een fijn begin
van de dag: lekker ontbijten én lekker voorgelezen worden. Van hen zou dat elke week wel mogen!
Jeugdtandverzorging Amsterdam Noord naar Kindcentrum De Vijf Sterren
Vanaf 1 februari verhuist Jeugdtandverzorging Amsterdam Noord, vestiging Molenwijk, naar Kindcentrum De
Vijf Sterren. De tandarts krijgt drie behandelkamers. Hier kunnen meer kinderen behandeld worden dan in de
oude praktijk. De tandarts gaat daarom ook weer nieuwe patiënten aannemen. Kinderen in de leeftijd van
twee tot en met 18 jaar kunnen terecht bij de jeugdtandarts.
In het Kindcentrum werkt de tandarts samen met de basisschool en de kinderopvang. De ouders van de
leerlingen van de basisschool krijgen twee keer per jaar bericht dat het gebit van de leerlingen gecontroleerd
kan worden. Als u aangeeft dat u hier gebruik van wilt maken krijgt uw kind op school een controle.
Normaalgesproken kwam de tandarts hiervoor naar de school, maar in het nieuwe gebouw kunnen de
leerlingen zelf (of onder begeleiding) naar de behandelkamer van de tandarts lopen.

Kinderen van het kinderdagverblijf kunnen, als zij groot genoeg zijn, ook gebruik
maken van de diensten van de tandarts. De tandarts van De Vijf Sterren wordt
Leonie van Dop. Zij werkt sinds 1 juli 2013 op de vestiging Molenwijk. Samen met
de vaste assistente van de Molenwijk, Gisel, vormt zij het nieuwe tandartsteam
van De Vijf Sterren.

Verhuizing en opening
De kinderopvang en de basisschool verhuizen niet op hetzelfde moment naar het nieuwe gebouw. De
kinderopvang gaat eerst: het kinderdagverblijf en de BSO verhuizen in de week van 17 februari. Vanaf 24
februari vindt de opvang plaats in het nieuwe gebouw. De basisschool en de voorschool verhuizen in de week
van 24 februari. Dat is de voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dit jaar twee weken vrij, zodat de school genoeg
tijd heeft om alles te verhuizen en de lokalen in te richten. De eerste schooldag in het nieuwe gebouw is op
maandag 10 maart.
De opening van het Kindcentrum is op vrijdag 7 maart vanaf 13.00 uur. De directeur en de ouderraad van de
basisschool zijn samen met de andere partners van het IKC druk bezig om het openingsfeest voor te bereiden.
U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Het wordt in ieder geval een gezellige en feestelijke middag
met allerlei leuke dingen voor de kinderen. Als de speeltuin af is komt er ook nog een feestje met IKC-partner
SPIN.
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